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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1532/2008, του Nikolay Nikolov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της επιτροπής πρωτοβουλίας των συνοικιών Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado 
Dianko και Hristo Smirnenski της πόλης Gabrovo, η οποία συνοδεύεται από 400 
υπογραφές, σχετικά με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προτεινόμενου 
σχεδίου παρακαμπτήριας οδού στα δυτικά της πόλης Gabrovo στη 
βορειοανατολική Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη χάραξη της παρακαμπτήριας οδού που έχει σχεδιαστεί στα 
δυτικά της πόλης Gabrovo, η οποία θα διέρχεται από τις προαναφερθείσες κατοικημένες 
περιοχές. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το σχέδιο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του 
τοπικού πληθυσμού και στη μελλοντική ανάπτυξη των εν λόγω κατοικημένων περιοχών. 
Επίσης, τονίζει ότι οι αρχές δεν εξέτασαν εναλλακτικές λύσεις, όπως μια παρακαμπτήρια οδό 
στα ανατολικά της πόλης Gabrovo, ούτε την πρόταση που υπέβαλε ο γνωστός αρχιτέκτονας 
Adolf Mussman. Συνεπώς, ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
προκειμένου να επιτραπεί η αναγκαία αξιολόγηση που θα διαπιστώσει αν έχουν τηρηθεί οι 
διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και οι διεθνείς συμφωνίες που υπέγραψε η 
Βουλγαρία σε σχέση με το εν λόγω σχέδιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Οι καταγγελίες του αναφέροντος σχετικά με την παραβίαση της βουλγαρικής νομοθεσίας δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.



PE427.001/REV 2/6 CM\810939EL.doc

EL

Όσον αφορά την πιθανή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ, ο αναφέρων 
δεν παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να αποφανθεί επί της υποθέσεως. 
Η Επιτροπή τονίζει ότι η κοινοτική νομοθεσία ισχύει για τη Βουλγαρία από την ημερομηνία 
της προσχωρήσεώς της στην ΕΕ, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2007. Όμως, ο αναφέρων δεν 
προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία δρομολογήθηκε το σχέδιο που αφορά η 
αναφορά.

Λόγω της φύσης και της τοποθεσίας του σχεδίου, η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδεχομένως 
ισχύουν οι κάτωθι οδηγίες: οδηγία 2001/42/ΕΚ1 (οδηγία ΣΕΠΕ), οδηγία 85/337/ΕΟΚ2

(οδηγία ΕΠΕ), ως τροποποιήθηκε, και οδηγίες 79/409/ΕΟΚ3 (οδηγία για τα πτηνά) και 
92/43/ΕΟΚ4 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Οδηγία για τη Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας ΣΕΠΕ, υπόκεινται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων τα σχέδια και προγράμματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις μεταφορές, τη 
χωροταξία σε πόλεις και την ύπαιθρο ή τη χρήση της γης και θεσπίζουν το πλαίσιο 
μελλοντικών αδειών έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, 
καθώς και τα σχέδια που μπορεί να έχουν επιπτώσεις επί τόπων οι οποίοι έχουν κριθεί ότι 
χρήζουν εκτίμησης δυνάμει των άρθρων 6 ή 7 της οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα σχέδια και προγράμματα που καλύπτει η οδηγία ΣΕΠΕ υπόκεινται 
σε περιβαλλοντική εκτίμηση κατά την ετοιμασία και πριν από την έγκρισή τους. Η 
διαδικασία ΣΕΠΕ περιλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής έκθεσης, στην οποία 
προσδιορίζονται οι τυχόν σημαντικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος και οι εύλογες 
εναλλακτικές λύσεις. Είναι υποχρεωτική η διαβούλευση των πολιτών και των αρχών που 
έχουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ευθύνες. Επομένως, η περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων όσον αφορά το αντίστοιχο σχέδιο ή πρόγραμμα.

Ο αναφέρων δεν παρέχει πληροφορίες για το εάν το σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο του 
αιτήματός του περιλήφθηκε σε σχέδιο ή πρόγραμμα για το οποίο έχει εκπονηθεί ΣΕΠΕ.

Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

Το έργο στον οποίο αναφέρεται ο αναφέρων αφορά σχέδιο παράκαμψης. Τα σχέδια αυτά 
εμπίπτουν είτε στο παράρτημα Ι, σημείο 7 (γ), είτε στο παράρτημα II, σημείο 10 (ε) της 
οδηγίας ΕΠΕ. Όμως, ο αναφέρων δεν παρέχει πληροφορίες για το εάν το σχέδιο υποβλήθηκε 

                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ΕΕ L 197, 21.7.2001.
2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 175, 05.0.1985, που τροποποιήθηκε με την οδηγία του 
Συμβουλίου 97/11/ΕΚ, ΕΕ L 73, 14.03.1997, που τροποποιήθηκε με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2003/35/ΕΚ, ΕΕ L 156, 25.06.2003.
3 Οδηγία του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για την προστασία των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 103, 25.4.1979.
4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206, 22.07.1992.
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στη διαδικασία ΕΠΕ, ή εάν ελήφθη απόφαση διερεύνησης από τις αρμόδιες βουλγαρικές 
αρχές. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες ανάλογα 
με την ταξινόμηση του ίδιου του σχεδίου (παράρτημα Ι ή παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ).

Όσον αφορά τα σχέδια του παραρτήματος Ι που απαριθμούνται στην οδηγία ΕΠΕ, πρέπει να 
διενεργείται η διαδικασία ΕΠΕ προτού χορηγηθεί άδεια έργου για το σχέδιο. Πρέπει να 
τονιστεί ότι όποτε διενεργείται ΕΠΕ, ο εργολάβος του σχεδίου καλείται να υποβάλει στις 
αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο και την επίπτωσή του επί του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(3) και του παραρτήματος IV της 
οδηγίας ΕΠΕ. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, σύνοψη των 
βασικών εναλλακτικών λύσεων που μελέτησε ο εργολάβος και ένδειξη των βασικών λόγων 
που τον οδήγησαν στην απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις επί του 
περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 6(2) και (3) της οδηγίας ΕΠΕ, οι πολίτες έχουν πρόσβαση στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με σχέδια που υποβάλλονται σε ΕΠΕ. 
Επιπλέον, όταν λαμβάνεται απόφαση χορήγησης ή άρνησης αδείας έργων, οι αρμόδιες αρχές 
πληροφορούν τους πολίτες σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές 
οφείλουν να προσφέρουν στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς λόγους και το 
σκεπτικό στα οποία βασίστηκε η απόφαση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη 
συμμετοχή των πολιτών.

Ως προς τα σχέδια που απαριθμούνται στο παράρτημα II, η αναγκαιότητα ΕΠΕ αποφασίζεται 
είτε με εξέταση κάθε περίπτωσης, είτε με όρια ή κριτήρια που θεσπίζει το κράτος μέλος. 
Πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν προβλέπει διαβούλευση των πολιτών 
κατά το στάδιο της διερεύνησης.

Οδηγία για τα πτηνά και οδηγία για τους οικοτόπους

Σύμφωνα με το άρθρο 6(3) της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα σχέδια, προγράμματα και 
έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί τόπων κοινοτικής σημασίας (που 
ορίζονται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους) πρέπει να υπόκεινται σε επαρκή εκτίμηση 
των επιπτώσεων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους προστασίας του τόπου. Η διάταξη 
αυτή ισχύει και στις ζώνες ειδικής προστασίας, ως ρυθμίζονται από την οδηγία για τα πτηνά.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να εκτιμήσει εάν το σχέδιο που αφορά η αναφορά είναι σύμφωνο με το κοινοτικό 
περιβαλλοντικό κεκτημένο. Εάν ο αναφέρων μπορέσει να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες, 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιμες να αξιολογήσουν την υπόθεση.

Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η κοινοτική νομοθεσία ισχύει στη Βουλγαρία μετά από την 
ημερομηνία προσχώρησής της στην ΕΕ (1η Ιανουαρίου 2007) και ότι η Επιτροπή δεν μπορεί 
να κινήσει διαδικασίες παραβίασης για υποθέσεις που άρχισαν πριν από την ημερομηνία 
αυτή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.
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Στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές 
με την οποία ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του έργου για το οποίο 
κάνουν λόγο οι αναφέροντες με το σχετικό περιβαλλοντικό κεκτημένο. Η απάντηση των 
αρχών ελήφθη στις 26 Νοεμβρίου 2009. Πρέπει να αναφερθεί ότι, στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, 
η Επιτροπή έλαβε επίσης πρόσθετες πληροφορίες από τους αναφέροντες σχετικά με τη 
δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ1 σε αυτό το έργο.

Οι αναφέροντες ενημερώνουν την Επιτροπή ότι το έργο έχει διαπιστωθεί ότι εμπίπτει στο 
παράρτημα ΙΙ, σημείο 10, στοιχείο ε), της οδηγίας ΕΠΕ. Ισχυρίζονται ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση με τα θιγόμενα μέρη κατά τον σχεδιασμό του έργου 
της διεθνούς οδού E-85. Κάνουν λόγο για δημόσια διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
το 1993 σχετικά με προηγούμενο παρόμοιο έργο, όταν ελήφθη η απόφαση να εγκαταλειφθεί 
η διεθνής οδός E-85, η οποία διέσχιζε τις κατοικημένες περιοχές Chehlevtsi, Diado Dianko
και Hristo Smirnenski, επειδή είχε χαρακτηριστεί μη βιώσιμη και μη φιλική προς το 
περιβάλλον. Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα υλοποίηση της διεθνούς οδού E-
85 έχει λάβει χρηματοδότηση από το ISPA αριθ.2006/BG/16/P/PA/003. Επιμένουν ότι η 
χρηματοδότηση και οι εργασίες σχεδιασμού του έργου πρέπει να σταματήσουν και να 
διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση για όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις παρακαμπτήριας 
οδού.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τους ισχυρισμούς του αναφέροντος μαζί με την απάντηση των 
αρμόδιων αρχών. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής παρατίθενται κατωτέρω:

Διαδικασία ΕΠΕ

Το σχέδιο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων αφορά ένα έργο παρακαμπτήριας οδού. 
Αυτού του είδους τα έργα εμπίπτουν είτε στο παράρτημα I, σημείο 7, στοιχείο γ), είτε στο 
παράρτημα II, σημείο 10, στοιχείο ε), της οδηγίας ΕΠΕ. Οι αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή 
ότι το έργο έχει οριστεί ότι εμπίπτει στο παράρτημα I του βουλγαρικού νόμου περί 
προστασίας του περιβάλλοντος, ο οποίος μεταφέρει τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ. Για τον 
σκοπό αυτόν, σε σχέση με τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι στην οδηγία ΕΠΕ, η 
διαδικασία ΕΠΕ είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί προτού χορηγηθεί άδεια 
υλοποίησης.  

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται από την απάντηση των βουλγαρικών αρχών ότι ο 
κατασκευαστής (η Υπηρεσία Εθνικών Οδικών Υποδομών – NARI) κοινοποίησε στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων στις 13 Ιουνίου 2008 την πρόταση έργου. Στην 
κοινοποίησή του, ο κατασκευαστής επεσήμανε δύο εναλλακτικές διαδρομές – μια «μπλε» και 
μια «κόκκινη». Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Υδάτων αναγνώρισε, με επιστολή της 23ης Ιουλίου 2008, η οποία απευθυνόταν στον 
κατασκευαστή, ότι το έργο πρέπει να υποβληθεί σε ΕΠΕ, καθώς εμπίπτει στο παράρτημα I
του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή εξήγησε τα 
απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον κατασκευαστή στο πλαίσιο της 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 175 της 5.7.1985, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11/ΕΚ 
του Συμβουλίου, ΕΕ L 73 της 14.3.1997, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.6.2003, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/31/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 140 της 5.6.2009.
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διαδικασίας ΕΠΕ, π.χ. παροχή πληροφοριών στο κοινό, προετοιμασία της περιβαλλοντικής 
ανάλυσης, δημόσια διαβούλευση και διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές κλπ. Επιπλέον, 
παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία δέουσας εκτίμησης.

Εν τω μεταξύ, τον Νοέμβριο του 2008, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων έλαβε μια 
αναφορά εξ ονόματος της επιτροπής πρωτοβουλίας των συνοικιών Chehlevtsi, Velchevtsi, 
Diado Dianko και Hristo Smirnenski της πόλης Gabrovo. Η αναφορά διαβιβάστηκε στην
NARI. Οι αρχές υπέδειξαν στον κατασκευαστή να λάβει υπόψη του τους ισχυρισμούς τους 
οποίους προέβαλαν οι αναφέροντες κατά τις διαβουλεύσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
της ΕΠΕ. Επιπλέον, η επιτροπή πρωτοβουλίας ενημερώθηκε ότι εφόσον αποτελούν θιγόμενο 
μέρος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (2) του βουλγαρικού διατάγματος ΕΠΕ, οι 
πολίτες μπορούν να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για την πρόταση έργου και να 
απευθύνουν τη σχετική δήλωση στη NARI. Κατά συνέπεια, θα ζητηθεί η γνώμη τους σχετικά 
με το πεδίο εφαρμογής της ΕΠΕ. Οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι εκτός από τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία οριοθέτησης του πεδίου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στην υποχρεωτική δημόσια διαβούλευση σχετικά με την έκθεση ΕΠΕ 
και ότι η γνώμη τους θα ληφθεί υπόψη, όπως απαιτείται από τη διαδικασία ΕΠΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας ΕΠΕ, ο 
κατασκευαστής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες στο παράρτημα IV «υπό την κατάλληλη 
μορφή … στο μέτρο που:

(a)  τα κράτη μέλη κρίνουν ότι οι πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν ένα δεδομένο στάδιο 
της διαδικασίας χορήγησης αδείας και τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου ή τύπου 
έργου και των στοιχείων περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν.»

Στη συνέχεια, το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας ΕΠΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν μια διαδικασία (γνωστή ως οριοθέτηση του πεδίου των μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων) μέσω της οποίας οι κατασκευαστές μπορούν να ζητούν από 
τις αρμόδιες αρχές συμβουλές σχετικά με τις πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. Στόχος της διαδικασίας οριοθέτησης του πεδίου των 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι να διασφαλισθεί ότι θα υπάρξει από νωρίς 
επαφή και συνεργασία ανάμεσα στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή σε βασικά 
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, της οδηγίας ΕΠΕ. Η εν λόγω διαδικασία σκοπό έχει να διασφαλίσει μια 
ορισμένη ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν 
κατά τη διάρκεια της ΕΠΕ.  

Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι, στις 29 Ιανουαρίου 2009, ο κατασκευαστής 
απέστειλε προς διαβούλευση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων τους όρους 
αναφοράς για το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των πληροφοριών ΕΠΕ. Στις 24 
Φεβρουαρίου 2009, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων απάντησε παρέχοντας 
καθοδήγηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ΕΠΕ και τις διαδικασίες δέουσας εκτίμησης. 
Αναφέρθηκε ρητά ότι η έκθεση ΕΠΕ πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια τις προτιμητέες και 
πιθανές διαδρομές βάσει των συμπερασμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου.  

Ως εκ τούτου, η έκθεση ΕΠΕ σχετικά με το έργο αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες 
αρχές. Η έκθεση ΕΠΕ πρέπει να παρέχει μια ανάλυση και μια αξιολόγηση των εναλλακτικών 
λύσεων, καθώς και τις πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν από την 
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υλοποίηση του έργου. Δυνάμει των διατάξεων της νομοθεσίας, αφού οι αρμόδιες αρχές 
διασφαλίσουν την καλή ποιότητα των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η έκθεση θα καταστεί 
διαθέσιμη για διαβουλεύσεις με το κοινό και ακροάσεις.

Δέουσα εκτίμηση

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ, πραγματοποιείται επίσης μια διαδικασία δέουσας 
εκτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους1. Η 
διαδικασία δέουσας εκτίμησης ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου 2008 με μια κοινοποίηση του 
κατασκευαστή για το έργο. Το έργο επηρεάζει τέσσερις τόπους κοινοτικής σημασίας δυνάμει 
της οδηγίας για τους οικοτόπους: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 Vitata Stena, 
BG0000399 Bulgarka και BG00001493 Tzentralen Balkan. Στις 29 Ιανουαρίου 2009, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων παρέλαβε τους όρους αναφοράς για το πεδίο 
εφαρμογής και το περιεχόμενο της έκθεσης ΕΠΕ, στην οποία περιλαμβάνονται, ως ξεχωριστό 
παράρτημα, οι όροι αναφοράς για τη δέουσα εκτίμηση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Υδάτων εξέδωσε δήλωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των όρων 
αναφοράς για αμφότερες τις εκθέσεις. Η έκθεση δέουσας εκτίμησης αναμένεται να υποβληθεί 
στις αρμόδιες αρχές.

Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν οι βουλγαρικές αρχές, φαίνεται ότι η ΕΠΕ και η 
διαδικασία δέουσας εκτίμησης βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν 
έχουν διαπιστώσει τυχόν παράβαση της οδηγίας ΕΠΕ σε σχέση με τους ισχυρισμούς που 
προέβαλε ο αναφέρων.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


